
MĚ S T S K Ý   ÚŘAD  V  P EČK Á C H  

Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy 

Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky 
tel.: 321 785 556, mail: martina.machackova@pecky.cz 

Č.j.: PEC/3053/2022 SZ /4468/2021/ Pečky, dne  8.8.2022 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Martina Macháčková 

 

SOUHLAS 
S ODSTRANĚNÍM STAVBY 

 

Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Pečkách, jako stavební 
úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení záměru 
odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne 20.12.2021 podal a dne 27.7.2022 
doplnil vlastník stavby 

General Property X s.r.o., IČO 08167028, Dubová 248, 360 04  Karlovy Vary, 
kterého zastupuje Miroslav Knížek, nar. 20.8.1977, Sibiřská 1, 360 05  Karlovy Vary 

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona a § 18o 
odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu 

v y d á v á   s o u h l a s 

s odstraněním stavby 

Zemědělská stavba na pozemku parc. č. 346, k.ú. Velké Chvalovice 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 346 v katastrálním území Velké Chvalovice. 

 

Údaje o účelu stavby: 

Jedná se o odstranění stávajícího objektu na pozemku parc. č. 346 v k. ú. Velké Chvalovice v minulosti 
užívaného jako zemědělská stavba. Zemědělský objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní, půdorysného 
tvaru T o rozměrech 63,3 x 29,3 m. Svislé konstrukce jsou vyzděny z cihel a škvárobetonových tvárnic. 
Objekt je kryt sedlovou střechou o výšce hřebene 7,35 m nad podlahou v 1 NP. Střecha je z velké části 
pokryta krytinou z keramických střešních tašek a lokálně v části přístavků se vyskytuje krytina 
z eternitových vlnitých tvarovek. Okna jsou dřevěná s jedním sklem.  

Současně budou odstraněny podzemní části objektu (základové desky, podlahové vrstvy v 1NP, 
základové konstrukce - pasy, patky), zpevněné plochy - betonové plochy, betonové jímky, oplocení a 
asfaltem zpevněné komunikace na pozemku stavby.  

Výčet zastavěných pozemků a zpevněných ploch, které budou odstraňovány:  

- objekt pro zemědělské účely :    zastavěná plocha 745,1 m2 

       výška hřebene 7,35 m 

obestavěný prostor 4 172 m3 

- betonové zpevněné plochy kolem objektu:  zastavěná plocha cca 624,6 m2  

- asfaltem zpevněné plochy kolem objektu:  zastavěná plocha cca 361,6 m2 

 

Způsob provedení bouracích prací: 

Demolice objektu bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace „Odstranění 
zemědělské stavby na pozemku parc. č. 346, k.ú. Velké Chvalovice“, kterou vypracoval a autorizoval Ing. 
Jan Klícha, ČKAIT 0300231, ve znění revize 07/2022, ověřené v  řízení o odstranění stavby a za dodržení 
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vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy a příslušných bezpečnostních předpisů a platných 
ČSN. 

Odstranění stavby bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo 
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Odborné vedení realizace stavby 
bude vykonávat osoba, oprávněná k výkonu této činnosti podle zvláštních předpisů. Stavebník sdělí 
jméno či název oprávněné osoby stavebnímu úřadu 14 dní před zahájením prací.  

Stavba se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení 
distribuční trafostanice s nadzemním přívodem (dále jen DTS) v rozsahu ochranného pásma 7 m 
od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech, nadzemního vedení 22kV linky VN2547 
NYPEČ (dále jen VN) v rozsahu ochranného pásma 10 m na každou stranu od svislé roviny 
krajního vodiče VN, kabelového vedení 0,4kV (dále jen kNN) v rozsahu ochranného pásma 1 m na 
každou stranu kNN v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.. 
Stavebník je povinen zajistit ochranu práv účastníků řízení, stabilitu a bezpečné užívání těchto staveb 
technické infrastruktury. 

Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, 
musí být dodržena opatření k ochraně zdraví zaměstnanců, tyto práce musí být ohlášeny příslušné 
KHS nebo v případě ojedinělé a krátkodobé expozice azbestu musí být alespoň projednána 
opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu. Pro práce, při nichž jsou 
nebo mohou být zaměstnanci exponování výskytem azbestu, stanovují právní předpisy zaměstnavateli 
řadu povinností. 

Okolí bude dočasně zatíženo zvýšenou dopravou nákladních automobilů, ale nesmí dojít k výraznému 
omezení dopravy. Při realizaci bouracích prací je nutné zachovat přístup k objektům v dotčené oblasti, 
vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům. K odvozu vybouraného materiálu bude sloužit 
výhradně ulice Krátká, která bude před zahájením odvozu vybouraného materiálu zpevněna 
asfaltovým recyklátem. Komunikace vybudované při výstavbě infrastruktury v lokalitě Za hřištěm 
nebudou prováděním záměru dotčeny. 

Povinností stavebníka je zajistit ochranu okolí před zvýšením prašnosti a znečištěním vozovek v lokalitě, 
používané komunikace musí být po dobu odstraňování stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při 
znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. l zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. 
Uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona č. 361/2000 Sb.. Všechna opatření 
prováděná k omezení prašnosti budou zařazena do provozních předpisů stavby. 

S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, musí být naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, a jeho prováděcích předpisů. Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a 
množství odpadu vzniklých v průběhu realizace akce (průběžnou evidenci odpadu) a doložit způsob jejich 
odstranění (potvrzení od oprávněných osob). Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství 
byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ oprávněné osoby) a datum 
předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady. 

Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových 
vod. Uvolněný stavební pozemek bude po náležitém ohumusování  urovnán do předpokládané nivelety a 
oset travním osivem. 

Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po dokončení stavebnímu úřadu. K oznámení 
stavebník připojí doklady o naplnění podmínek stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a 
správců sítí technické a dopravní infrastruktury. 

 

Platnost souhlasu je vázána na dodržení podmínek stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní 
správy a správců sítí technické a dopravní infrastruktury: 
- Město Pečky, Masarykovo náměstí 76, 289 11 Pečky, č.j.: PEC/3948/2021 

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Kolíně, 
Karlovo náměstí 44, 280 00 Kolín, č.j.: KHSSC 57520/2021 

- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/OZPZ 115968/21-Ze, MUKOLIN/OZPZ 104905/21-Tv 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 001119532231 

- Pečecké služby s.r.o., Třída Jana Švermy 49, 289 11 Pečky, vyjádření ze dne 6.12.2021 



Č.j. PEC/3053/2022 str. 3 

 
- GasNet Služby, s.r.o., 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno, zn.: 5002472985 

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 808674/21 

 

 

Poučení: 

Vlastník je podle § 128 odst. 5 stavebního zákona povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno 
stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník 
odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je přítomen azbest, 
zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle 
zvláštního právního předpisu. 

Souhlas se doručuje vlastníkovi spolu s ověřenou dokumentací bouracích prací a dotčeným orgánům. 
Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkovi. 
 
 
 
 
 

Ing. Martina Macháčková 
oprávněná úřední osoba 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 18 odst. 13 ve výši 500 Kč byl zaplacen. 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Miroslav Knížek, Sibiřská č.p. 1, 360 05  Karlovy Vary 5 
 v zastoupení pro:  General Property X s.r.o., IDDS: khq5jik, 
    sídlo: Dubová č.p. 248/1, Bohatice, 360 04  Karlovy Vary 4 
 
ostatní 
Město Pečky, IDDS: 8zwbr8t 
 sídlo: Masarykovo nám. č.p. 78, 289 11  Pečky 
Architektika s.r.o., IDDS: xvr7dyk 
 sídlo: Chodská č.p. 1032/27, 120 00  Praha 2-Vinohrady 
General Property X s.r.o., IDDS: khq5jik 
 sídlo: Dubová č.p. 248/1, Bohatice, 360 04  Karlovy Vary 4 
BYTY PEČKY s.r.o., IDDS: 3pbf2ky 
 sídlo: Žerotínova č.p. 1159, 289 11  Pečky 
Silver stream s.r.o., IDDS: ezj8v3b 
 sídlo: Chudenická č.p. 1057/34, Hostivař, 102 00  Praha 102 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e 
 sídlo: Karlovo náměstí 44, Kolín I, 280 02  Kolín 2 
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo nám. č.p. 78, 280 12  Kolín 1 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
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